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Voorwoord 

Het bestuur presenteert met genoegen haar vierde jaarverslag met de resultaten over 2021 van de 

Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse (hierna te noemen FMHL). Dit jaarverslag gaat over het derde 

volledige operationele jaar. Ook dit jaar blijft de coronapandemie een rol spelen bij zowel aantallen 

gasten als vrijwilligers. Toch is het aantal ritten dit jaar gestegen. In 2020 is een coronaprotocol 

vastgesteld dat na een persconferentie al dan niet moest of kon worden aangepast. Deze 

maatregelen (zoals het scherm) hebben niet geleid tot mindere ritten. 

Doel van Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse 

FMHL heeft tot doel zoveel mogelijk mensen die nog graag fietsen, maar dat om wat voor reden dan 

ook dit niet meer zelfstandig kunnen, fietstochten van circa 1 tot 3 uur aan te bieden. Mensen die in 

een isolement dreigen te raken of zijn geraakt en op zoek zijn naar ontmoeting, kunnen zich 

eveneens voor deze fietstochten melden. Al deze mensen zijn welkom als onze gasten.  

De gasten fietsen samen met een vrijwilliger (het fietsmaatje) op een duofiets met elektrische 

trapondersteuning, met de mogelijkheid zelf mee te trappen. De daarnaast zittende vrijwilliger trapt 

en stuurt. Met deze één- of tweewekelijkse fietstochten worden de gasten in de gelegenheid gesteld 

om op een ontspannen en gezellige manier te bewegen in de buitenlucht, wat hun gezondheid ten 

goede komt. Ze blijven op deze manier meer betrokken bij de samenleving en een eventueel 

isolement van de gasten wordt doorbroken. Ze komen lekker buiten en verder dan eigen huis en 

straat. Er is een gezellig contact, een praatje en tijd om te genieten van de natuur en de buitenlucht. 

Dit alles onder het motto: “Het gehele jaar gezond fietsen en genieten”.   

Historie 
 

De Stichting FMHL is in juli 2018 opgericht en is voortgekomen uit WelzijnsKompas Hillegom-Lisse. 
FMHL werkt volgens het Fietsmaatjes.NL-concept. Dit concept van Fietsmaatjes wordt landelijk 
uitgerold. Er bestaan landelijk al meerdere stichtingen met de naam Fietsmaatjes waaronder in de 
naburige gemeenten Teylingen, Kaag en Braassem, Noordwijk etc.  

Organisatie, bestuur, team en taken 

Naam van de organisatie                 Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse 

ANBI-status rechtspersoon RSIN nr. 858997678 

KvK nr.                                                 72130245 

Bankrekening Rabobank NL11RABO0332028917 
Adres en postcode Veldhuyzen van Zantenpark 91,  

2163GC Lisse 
Telefoonnummer 0252 411499/ 06 12729904 

 
E-mail bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl 

info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl 

 
Begin 2021 is er een nieuwe voorzitter aangetreden. Er is besloten om te streven naar vijf 

bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 

▪ Dhr. Frans Teeuwen (voorzitter) 
▪ Dhr. Joop den Blanken (secretaris) 
▪ Dhr. Gerard ter Harmsel (penningmeester) 
▪ Dhr. Peter Lommerse 
▪ Vacant  

mailto:bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
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De teamleden  
Coördinatoren 

Hillegom: Mevr. Bianca de Vries en Dhr. Lucas Schalkwijk 
Lisse: Mevr. Harriet van der Kooij, Mevr. Jeannette van Kleef en Mevr. Marjan Jager 
 
Technische beheerders   
Hillegom: Dhr. Leen Hoogvliet en Dhr. Koos Post                            
Lisse: Dhr. Harrie Kusters en Dhr. Theo van der Berg   

Coördinator Communicatie en PR: Mevr. Christa Portegies  
Netwerker en spreker: Dhr. Ferdinand Warmerdam 
 
Alle bestuurders en teamleden zijn onbezoldigde vrijwilligers van FMHL.  

Bovengenoemde teamleden worden ondersteund door diverse vrijwilligers die extra taken verrichten. 
 

Taakverdeling 
De coördinatoren organiseren intakegesprekken met vrijwilligers en gasten en maken de match 
tussen vrijwilliger en gast. Zij plannen proefritten voor de nieuwe vrijwilliger of gast en voeren die 
zelf uit of ze doen dit met andere vrijwilligers. Daarnaast verzorgen zij de administratie in het digitale 
rooster SamenFietsen. Zij onderhouden contacten met vrijwilligers en gasten. De coördinatoren 

worden ondersteund door enkele andere vrijwilligers. De coördinatoren zijn binnen het team veelal 
“in the lead” bij evenementen en bijeenkomsten in Hillegom en Lisse en weten zich gesteund door 
de overige teamleden en andere vrijwilligers. 

De technische beheerders houden de conditie van de duofietsen in de gaten en verhelpen kleine 
gebreken. Voor groter onderhoud brengen zij de duofiets naar de specialist. Zij geven 

gebruiksinstructie, verzorgen proefritten en vertellen over praktische zaken zoals hoe veilig met 

gasten om te gaan. 

De coördinator Communicatie en PR maakt en bewaakt het communicatieplan. De coördinator wordt 
ondersteund door een team van drie vrijwilligers. Het team heeft in onderling overleg contacten met 

de media, levert persberichten en heeft daarmee de regie over artikelen die geplaatst worden in de 
(lokale) media. Het team houdt de website en Social Media bij. Periodiek wordt een Nieuwsbrief 
samengesteld en worden presentaties, flyers, posters, folders verzorgd voor bijeenkomsten en 
evenementen. Voor ondersteuning bij evenementen kunnen het team FMHL en het bestuur ook een 
beroep doen op dit team.   

De netwerker en spreker is aanwezig op lokale bijeenkomsten waar zich potentiële donateurs of 
sponsors kunnen bevinden. Houdt contact met lokale ondernemers en stichtingen en houdt 
presentaties bij bijvoorbeeld belangenverenigingen etc. Initieert lokale en ludieke acties bij contacten 
waar FMHL het “goede doel” is. Houdt contact met diverse horeca-ondernemingen in het kader van 
leuke aanbiedingen voor onze gasten en vrijwilligers.  

Het bestuur heeft als taken algehele coördinatie, financiën, organisatorische aspecten, sponsoring 
en contacten met stakeholders, fondsen en andere welzijnsorganisaties. 

De vrijwilligers vallen onder de paraplu van de collectieve secondaire vrijwilligersverzekering die de 
gemeenten Lisse en Hillegom via de VNG heeft afgesloten met Centraal Beheer/Achmea. Onder deze 

verzekering valt ook de aansprakelijkheid van het bestuur. Er is wederom geen beroep gedaan op 
deze verzekering. De duofietsen zijn met een Casco optimaal polis met beperkte ongevallen 
opzittende verzekering en pechhulp voor onderweg verzekerd bij ENRA. Daar is in 2021 driemaal 
een schade geclaimd. 

Overlegstructuur 
Er is periodiek bestuur- en teamoverleg; de teams in Hillegom en Lisse komen periodiek bij elkaar, 

de coördinatoren van Hillegom en Lisse stemmen regelmatig met elkaar af. Team communicatie 

komt periodiek bij elkaar. Waar nodig werd er onderling afgestemd. Door de coronapandemie kon 
men niet altijd fysiek bij elkaar komen. Soms wel in kleiner gezelschap. 
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Het bestuur kwam acht keer en het team kwam drie keer bij elkaar om de organisatie bij te sturen 
waar nodig. Daarnaast was er onderling overleg waar nodig. De onderwerpen die aan de orde 
kwamen waren o.a.: 

- Uitbreiding bestuur, WBTR wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
- Formulering en implementatie Vrijwilligersbeleid 
- Mededelingen en onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming  

- Protocol en omgaan met coronamaatregelen 
- Ontwikkeling groei van gasten en vrijwilligers en het roostersysteem 
- Communicatie en PR-zaken 
- Onderhoud en status van de duofietsen en de benodigde stalling 
- Financiën, sponsors en donaties 

Vacatures  
- 1 bestuurslid, voorzitter: vervuld 

- 2 extra bestuursleden waarvan 1 vervuld en 1 nog niet vervuld   
- Coördinator Communicatie en PR: nog niet vervuld 
- Coördinator Hillegom: vervuld 

Materieel, onderhoud en stalling   
Het materieel  

- Twee bestaande VanRaam duofietsen (2012, 2016) geschonken door WelzijnsKompas. 
- Twee in 2019 aangeschafte Huka duofietsen. 

- Een gebruikte VanRaam duofiets die dienst doet als reserve duofiets. 
- Twee nieuwe VanRaam duofietsen van 2019 en 2020. 
- Een banner van 2020 met het FMHL-logo erop. 

- Een laptop 2020 t.b.v. de administratie. 
- De inrichting van de diverse stallingsruimtes o.a. kast, sleutelkastje, etc. 

Er zijn bij aanvang van het seizoen 2021 geen nieuwe duofietsen bijgekomen. Het bestuur heeft 

eerst afgewacht of er nog wel groei te verwachten was. In december is alsnog besloten om een extra 
duofiets aan te schaffen. Dit is mede mogelijk gemaakt door steun vanuit het fonds van de 
CarolusGulden. 

Onderhoud 

Er is dit jaar naast normale slijtage extra geld besteed aan upgrade van de stoelen op de oude 
VanRaam fietsen. Ook moest bij de reservefiets de complete elektrische aandrijving vervangen 
worden.  

Stalling 

Dit blijft een grote zorg en belemmert onze verdere groei. In beide gemeenten hebben we goede, 
veilige en droge stallingplaatsen met elektra voor de oplaadpunten nodig. De doorgang of 
deuropening van ca. 115 cm is vaak een belemmering.  De bereikbaarheid van de duofietsen en het 
goed kunnen laden van accu’s zijn belangrijk, zeker als we dagelijks (alle dagdelen), ’s avonds en in 
de weekenden over de duofietsen willen kunnen beschikken. 

Tot op heden heeft FMHL in Lisse deze stallingplaatsen: 
- 1 plek bij Rustoord (DSV Verzorgd Wonen)  
- maximaal 2 plekken in parkeergarage bij het zwembad de Waterkanten van Sportfondsen in 

Lisse 
- er is zeker nog op korte termijn een extra ruimte nodig voor stalling van een extra duofiets 

 
In Hillegom zijn 4 plekken gerealiseerd: 

- 1 plek bij Wooncentrum Parkwijk (HOZO) 

- 1 (niet ideale) half buiten stalling bij Wooncentrum Bloemswaard (HOZO) 
- 1 goede zichtbare stalling in het Dienstencentrum Elsbroek bij Bloemswaard (met steun van 

Woonstichting Stek). 
- medio 2021 is helaas de extra stalling bij de Meerlanden-locatie in Hillegom afgebrand                                                                                                                                                                
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Vrijwilligers en gasten  

FMHL fietst met gasten uit de dorpen Hillegom, met aansluitend Beinsdorp en soms De Zilk, en Lisse, 

met aansluitend Lisserbroek. Vrijwilligers komen ook voornamelijk uit deze dorpen. 

Dit jaar begon FMHL op 1 januari 2021 met 90 vrijwilligers en 106 gasten.  Ondanks de coronacrisis 

is het aantal vrijwilligers toch gegroeid naar 123 en het aantal gasten naar 134. Zie ook tabel 

hieronder. 

Overzicht vrijwilligers en gasten per 31 december 2021  
   

Vrijwilligers per 31 dec 2020                                             Lisse Hillegom      Totaal 

           45        45         90  

Aanmeldingen in 2021                                       20        22     42  

Vrijwilligers die gestopt zijn en correcties           -/- 4           -/- 5          -/-  9 

 

Totaal voor op de duofiets per 31 dec 2021             61       62   123 

 

 

Gasten per 31 dec 2020                         Lisse  Hillegom     Totaal 
           45           61    106 
Aanmeldingen in 2021            26            40             66 

Gasten gestopt vanwege overlijden, afzegging  

en administratie correcties                                                               -/-15       -/-23 -/-38 

 
Totaal om te fietsen per 31 dec 2021                           56         78    134 
Waarvan gasten op wachtlijst  ca.        6           9                15 
 

Ca. 15% van de gasten geeft aan niet in de winter te willen fietsen vanwege kou en regen. Tot 
heden is er elk jaar groei zowel in gasten als vrijwilligers. Zie grafieken hieronder. 
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De gasten doelgroep 
 

Fietsmaatjes is er voor iedereen die, om wat voor reden dan ook, niet meer zelfstandig kan fietsen. 
Voor jong en oud. Om een indruk te geven van deze zeer diverse doelgroep hieronder een globale 
indeling van gasten in diverse categorieën.  

 
 
 

 
 
 
 

Het gebruik van de duofietsen 
 
Ook dit jaar is er weer gefietst onder coronavoorwaarden. Er is een protocol en er zijn middelen ter 

beschikking gesteld zoals tussenschermen en desinfecterende middelen. Alles conform (RIVM-) 

voorschriften en protocol. Zo kon iedereen veilig de weg op. Verder hangt het ervan af hoe zowel 

gast als vrijwilliger hun verantwoordelijkheid nemen om veilig te fietsen. 

In 2021 is er meer gefietst dan in 2020 ondanks de beperkingen van de coronapandemie. Toch waren 

er vrijwilligers die ook door omstandigheden niet konden fietsen. In de maanden januari en februari 
van de tweede lockdown is er niet gefietst.  
Het totaal aantal ritten in 2021 met 6 duofietsen komt uit op 1.150 ritten. 
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Evenwichtsstoring   
Dementie     
Slechthorend     

Overige (bv. tia, suiker)  
Slecht zicht       
 

Hartklachten       
Parkinson       
Spieren/verlamming      

Eenzaamheid en ontmoeting    
Verstandelijke beperking         
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De verdeling van de gereden kilometers in 2021 met alle duofietsen  

H(illegom) 
       L(isse) 

2021 2020 

L1 4.990  1.302 

L3 Huka 4.826  3.317 

L5 6.347 1.753 

Reservefiets 1.654       232 

H2 3.633 1.229 

H4 Huka 4.700 3.622 

H6 4.759 2.763 

Totaal HL 30.919 km  14.218 km 

.   

Met de zeven aanwezige duofietsen komt dit in 2021 neer op een totaal van ruim 30.000 afgelegde 
kilometers. 

Bezettingsgraad: 1.150/1.500 (max. 6 duofietsen x 10 dagdelen per week x 50 week x 0,5*) = ca. 
76%. *Correctie factor voor weersinvloeden is 0,5. Er zijn ook nog ca. 130 proefritten uitgevoerd die 

deels gemaakt zijn met de reserve duofiets.  

Roosterprogramma  
FMHL maakt gebruik van het roosterprogramma “SamenFietsen” 
waarmee de duofiets ritten kunnen worden gepland. Hiermee is goed te 
zien voor de vrijwilligers wanneer een duofiets nog beschikbaar is. In 
2021 is met dit programma “proefgedraaid” met de vrijwilligers. Tijdelijk 
zijn de fysieke kaartjes en het systeem allebei ingevuld. Zo kon goed 

bekeken worden waar er nog wat onduidelijkheden waren en waar 
bijgestuurd moest worden. Eind van dit jaar kon vastgesteld worden dan het programma in 2022 
verder wordt geïmplementeerd.  

De kaartenbakken komen dan te vervallen. Alles gaat digitaal. Op termijn denken wij hiermee de 
coördinatoren deels te kunnen ontlasten van hun planningstaak. Tegelijkertijd krijgen de 

vrijwilligers hiermee meer mogelijkheden geboden om zelf te zien of ze nog een rit kunnen 
inplannen en zo meer de eigen regie te krijgen. 

We merken dat onze vrijwilligers het duofietsen leuk en dankbaar werk vinden. Ook de gasten 
genieten zichtbaar van hun uitstapjes en ritten op de duofiets. Dit blijkt ook uit interviews en diverse 

foto’s die we toegestuurd krijgen.  
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Vinden, boeien en (ver)binden 

Voor FMHL is het belangrijk om zoveel mogelijk gasten te kunnen laten fietsen met een vrijwilliger. 
Hoe willen we die mensen bereiken?  

Ons motto voor communicatie is ‘Vinden, boeien en (ver)binden’. We vinden nieuwe gasten en 

vrijwilligers, we willen ze boeien zodat ze zich aansluiten, steeds iets nieuws (willen en kunnen) 
leren. En, we willen ze aan ons binden en aan elkaar verbinden. Daarvoor zetten we een scala aan 
communicatiemiddelen in.  

Eind van dit jaar hebben we een evaluatie-enquête ontwikkeld die verstuurd is aan alle vrijwilligers. 
Met deze enquête konden de vrijwilligers hun meningen en ideeën uiten en zeker ook tips ter 

verbetering geven. Van de ca. 120 uitgezette vragenlijsten hebben we in december ca. 53 ingevulde 
reacties gekregen. Met behulp van de uitkomsten willen we proberen in 2022 verdere invulling te 
geven aan m.n. het boeien en (ver)binden van onze vrijwilligers en gasten. 

Vinden 
Nieuwe gasten en vrijwilligers worden aangetrokken en gevonden door flyers, posters, evenementen, 
publicaties op de website, social media en door aandacht in de media naar aanleiding van 
persberichten.   

Boeien 
FMHL wil graag haar vrijwilligers op verschillende manieren binden en boeien. En zeker ook verbinden 
aan elkaar. Dit doen we door opleidingen en trainingen aan te bieden maar ook door vrijwilligers te 
interesseren om op diverse gebieden ondersteuning te geven aan de teamleden. Bijvoorbeeld bij 
verschillende evenementen en activiteiten zoals bij open dagen of specifieke onderwerpen of door 

proefritten te verzorgen. 
Dit jaar kregen de coördinatoren en de technische beheerders digitale opleidingen en trainingen 
aangeboden. Dit gebeurde landelijk, in samenwerking met Fietsmaatjes NL.  
 

In 2020 heeft FMHL zich als ambassadeur gecommitteerd aan het project “Een tegen eenzaamheid”. 
WelzijnsKompas Hillegom-Lisse heeft rondom dit onderwerp online workshops gegeven waaraan 
diverse teamleden hebben deelgenomen. In ditzelfde kader heeft FMHL deelgenomen aan het 
landelijke Mesovit-project van Fietsmaatjes NL, “Herkennen van eenzaamheid” bij diverse mensen. 
Dit laatste project loopt door corona vertraging op en loopt door tot in 2022. 
 

(Ver)binden 
De tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst biedt onze vrijwilligers de mogelijkheid om in contact te 
met elkaar te blijven, ideeën en ervaringen te delen en uiteraard gezellig samen te zijn. In dit jaar 

waren er weer een tweetal vrijwilligersbijeenkomsten voorgenomen maar door de coronapandemie 
konden ze beide keren geen doorgang vinden.   

De Nieuwsbrief heeft een belangrijke plaats ingenomen om dit jaar met elkaar in verbinding te blijven 
en op de hoogte te zijn van ontwikkelingen, evenementen en belevenissen. De nieuwsbrieven zijn 
allemaal terug te lezen op de website. Door de behoefte aan contact worden de Whatsapp groepen 
ook goed benut. 

Evenals in vorige jaren worden kaarten voor verjaardagen, beterschap en medeleven gestuurd. Dat 
wordt zeer gewaardeerd. 

Het team Communicatie en PR heeft dit jaar het vrijwilligersbeleid en protocollen opgesteld. In het 

laatste kwartaal heeft het Bestuur dit beleid en protocollen goedgekeurd. De intentie van het 
vrijwilligersbeleid is ook de interesse van de vrijwilligers vast te houden. Dit beleid zal in 2022 verder 

worden geïmplementeerd. 
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Communicatie, PR en bijzondere activiteiten 
Communicatie en PR 
Doordat de vrijwilligersavonden vanaf 2020 geen doorgang meer vonden werd er vanaf die tijd een 
tweemaandelijkse Nieuwsbrief uitgebracht onder de vrijwilligers. Deze Nieuwsbrief heeft dan ook een 
belangrijke functie vervuld. Er is aan iedereen gevraagd daarvoor materiaal aan te leveren. De 

reacties zijn zeer positief. Juist in deze tijden waarin eenzaamheid en isolement op de loer liggen, 
hebben de vrijwilligers het op zich genomen hun gasten te informeren over de inhoud van de 
Nieuwsbrief en zo ook contact te onderhouden. Op deze manier blijven we ook in contact met onze 
gasten.    

Vanuit het team Communicatie wordt er veel aan 

gedaan om de bekendheid van FMHL te 
vergroten. Evenals de Nieuwsbrief is het 
onderhouden en bijhouden van de website een 
vaste activiteit.  

 

 

Het bereik van onze Facebookpagina varieert per 
maand maar de pagina wordt steeds vaker 

bekeken. Er komen door het jaar heen enkele vaste 
thema’s die terug zoals doneren, mantelzorg, 
eenzaamheid, sponsoren en donateurs van FMHL. 
Het aantal “likes” blijkt sterk af te hangen van de 
onderwerpen die geplaatst zijn. In dit jaar is 
Instagram in gebruik genomen, de respons is 
verrassend leuk, en kent aan het eind van dit jaar 

ruim 200 volgers. 

Al bij al vragen de activiteiten rondom in- en externe communicatie de nodige tijd, alertheid en 
aandacht. Eind 2021 is helaas de vacature voor coördinator Communicatie en PR nog steeds vacant, 
ondanks de vele interne en externe communicatie hierover. 

Dit jaar kon er geen promotie plaatsvinden met flyers en magazines die bij diverse locaties zoals 
doktersposten, fysio’s, bibliotheken en gemeentehuizen meer bekendheid geven aan FMHL. Vanwege 
corona zijn in 2020 alle magazines en flyers weggehaald. Door diverse persberichten in zowel kranten 
als online nieuwssites zijn onze thema’s, activiteiten en sponsoren onder de aandacht gebracht.  

Een aantal horecagelegenheden bieden FMHL tegen een verlaagd tarief koffie of thee al dan niet met 
een versnapering. Deze restaurants hebben een sticker op de deur “Vrienden van Fietsmaatjes 
Hillegom Lisse”. De sleutelhangers van Fietsmaatjes Hillegom Lisse zijn hiervoor de legitimatie.  Dit 
onder het motto “Coffee to Go”!    

In de lokale bladen verschenen met grote regelmaat diverse artikelen zoals in het Witte Weekblad, 
de Hillegommer en de Lisser. Een regionale krant zoals Haarlems Dagblad berichtte eveneens over 
FMHL. 

Er zijn dit jaar weer diverse leuke promotiefilmpjes gemaakt en op ons YouTube kanaal geplaatst. 
Een ervan kregen we aangeboden door Healthy Hillegom, in het kader van een project van gemeente 
Hillegom om de inwoners in beweging te krijgen. 
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Bijzondere activiteiten 
De doelgroep waar wij ons op richten is “jong en oud”. Op diverse manieren proberen we de aandacht 

van jongeren te krijgen om zich te melden als vrijwilliger maar ook als gast. Daarom houden we 
nauw contact met WelzijnsKompas en WelzijnsKwartier en met diverse scholen. Door met hen samen 
te werken raken jongeren bekend met FMHL en bieden wij ze de kans om iets te leren. 

Door deelname aan project Talent (voorheen Maatschappelijke Diensttijd MDT) van WelzijnsKwartier 

en WelzijnsKompas Hillegom-Lisse heeft zich een jongere vrijwilliger aangemeld die zo ervaring 
opdoet op het sociale terrein door omgang met gasten.    

Dit jaar hebben we, evenals in 2020,  met een groep studenten van Fioretti Hillegom – “project de 
Vliegende Winkel”– gewerkt aan promotiemateriaal. Helaas kon dit door corona niet helemaal 

volbracht worden. Dat wat er gemaakt is, is op de website gepubliceerd.  

In het late najaar hebben we in een project van het College Leeuwenhorst samengewerkt met een 
groepje leerlingen die vlak voor de Kerst werkten aan een spandoek. Hier is door de coronapandemie 
geen definitief eindproduct in 2021 tot stand gekomen. Maar wat in het vat zit …. 

Hieronder het overzicht van de uitgevoerde activiteiten in 2021.   

2021 Evenementen en Activiteiten 

 

Jaarrond Deelname aan HLT-project “Bind de strijd aan met eenzaamheid” 
(ambassadeurschap 2020 ondertekend). 
 

Januari - April Fioretti College Hillegom – “de Vliegende Winkel” 
MDT – online workshop met WelzijnsKwartier en WelzijnsKompas 

Hillegom-Lisse  
 

Februari  Deelname van bestuur FMHL aan online landelijk dialoog 
Fietsmaatjes ben je samen. Overleg over mogelijke oprichting 

landelijke vereniging van lokale Fietsmaatjes organisaties. 

Maart Nieuwsbrief 7 
Deelname van 2 FMHL coördinatoren aan het landelijk project 
Mesovit van FMNL in het kader van herkennen van eenzaamheid en 
het wegnemen van drempels. 
 

April Aanschuiven Welzijn aan tafel in Bibliotheek Hillegom – werving 
MDT (maatschappelijke diensttijd): jongere fietst in het kader van 
oriëntatie een aantal maanden met een gast. 
 

Mei Nieuwsbrief 8 
Start acties rondom FotoQuiz (verzoek om foto’s en locaties)  
 

Juni Deelname van bestuur FMHL aan digitale workshop van FMNL aan 
Fietsmaatjes in de praktijk over veranderingen door WBTR. 
 

Juli Nieuwsbrief 9 
Start FotoQuiz  
Opname film gemaakt door Healthy Hillegom in het kader van 
beweging en gezondheid (YouTube). 
 

September 
 

Aanwezig Open dag Langeveldshof Lisse; en werving gasten en 
vrijwilligers. 
Burendag 
 

Oktober Week van de Ontmoeting – PR-activiteiten en i.s.m. 

Vluchtelingenwerk met een tweetal statushouders gefietst. 
Presentatie bij Rotary Bollenstreek 
Deelname aan Rabo ClubSupport actie – PR-activiteiten 
Bollenmarkt in de Hoftuin in Hillegom – FMHL “kraam” 
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November 
 

Evaluatie-enquête ontwikkeld en verstuurd naar vrijwilligers. 
Deelname van FMHL coordinator aan digitale workshop van FMNL, 
Fietsmaatjes in de praktijk over koppelen en doorverwijzen. 
 

December Project samen met College Leeuwenhorst Noordwijkerhout 

Kerstkaart ontwikkeld i.s.m. Barend Koper Quko   
Kerstkaarten rondgebracht naar gasten en vrijwilligers 

Bollenpakketjes rondgebracht naar vrijwilligers (donatie) 
Uitreiking prijzen FotoQuiz 
Nieuwsbrief 11 
 

vr 

Donaties, sponsoring, subsidies en fondswerving 

Naast de bescheiden bijdrage van de gasten voor de gemaakte ritten (€ 30,- voor 10 ritten) is FMHL 
sterk afhankelijk van donaties, giften en sponsoring.  

De meeste fondsen hebben gesteld dat FMHL zo snel mogelijk op eigen benen moet gaan staan en 
zelf moet zorgen voor dekking van de lopende jaarlijkse operationele kosten. Dat was onze grote 
financiële uitdaging voor 2021.  

FMHL is erin geslaagd om naast de bijdrage van gasten extra middelen te verkrijgen uit sponsoring 
door diverse lokale bedrijven, organisaties, stichtingen en particulieren. We zijn al deze donateurs 
en sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdragen.  

Belangrijk voor FMHL blijft de Rabo ClubSupport campagne van de Rabobank Bollenstreek. Dit is een 
belangrijke bron van extra inkomsten en tevens een mooie manier om onze activiteit bekend te 
maken. Dit jaar heeft FMHL 560 stemmen verkregen van de 5.000 inwoners uit de Bollenstreek. De 
deelname was een groot succes. Door dit grote aantal stemmen is duidelijk hoe FMHL onder het 
publiek in de beide dorpen leeft.    

Dit jaar kreeg FMHL de vrijwilligersprijs van de gemeente Lisse. Daarnaast hebben we tijdens een 
Rotary Hillegom bijeenkomst een presentatie gegeven. Hieruit zijn meerdere donaties en sponsoring 
giften voortgekomen.   

De eerste bollenmarkt in Hillegom georganiseerd door Hillegom Marketing en MeerBusiness was een 

groot succes. Onze vrijwilligers bemanden de stand en FMHL werd het goede doel.   

Vanuit het Meerlandenfonds kregen we dit jaar het maximale bedrag.  Wandelsportvereniging DJO 

Lisse en PCI Wilibrodus/Agaath steunden ons eveneens. FMHL kreeg zelfs enkele meerjarige 
toezeggingen van onder andere Stichting SOZWH, Huis van tante Trees en van J. M. van Berkel. 

En zeker willen wij de steun van een aantal lokale horecagelegenheden hier 
niet vergeten te vermelden. Evenals vorig jaar konden op een aantal bekende 
pleisterplaatsen in de streek gasten en vrijwilligers onderweg een consumptie 
nemen tegen een gereduceerd tarief.  

Op de website is een donatieknop gemaakt zodat particulieren makkelijker 
een gift kunnen doen. Dit was een goed besluit en heeft een mooi resultaat 
opgeleverd. 

FMHL heeft ook dit jaar weer coronasteun in diverse vormen in natura mogen ontvangen. O.a van 
Meerkantoor ontvingen wij weer ontsmettingsmiddelen en van Van Zyverden zakjes met bollen voor 
de vrijwilligers.  

Van Waternet heeft de stichting wederom in 2021 een tweetal vergunningen gekregen om met de 
duofietsen in de Amsterdamse Waterleidingduinen te kunnen fietsen. Deze vergunning wordt elke 

maand op een andere duofiets bevestigd zodat iedereen aan bod kan komen. 
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Financieel jaarverslag 2021 

Staat van Baten en Lasten over 2021 

  Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk in 
2020 

Baten  € € € 
     

Incasso, ritten van gasten  4.470 3.000 2.520 
Sponsoring   9.549 1.500  5.448 
Donaties  1.209 1.000 652 
Fondsen  0 0 14.828 

Coronasteun  0 0 1.189 
     
Totaal Baten  € 15.228 € 5.500 € 24.637 

     

Lasten     
     
Bankkosten, porti  161 165 155 
Website kosten  344 225 49 
Bestuurskosten   606 200 576 
Kosten voor attenties vrijwilligers 
en coördinatie  

  525 600 
 

523 

Communicatie & PR kosten   531 800 717 
Rooster/licentie SamenFietsen  468 400 383 
Verzekering  0 155 0 

Stalling, inrichting en borden   48 150 221 
Reparaties, onderhoud  2.796 1.500 1.136 
Upgrade duofiets/grootonderhoud  3.102 4.600 0 
Onvoorzien coronavoorzieningen   0 365 1.254 

     
Subtotaal operationeel  €   8.581 €   9.360 € 5.014 
     
Aankoop duofiets(en)  Door derden 0 11.696 
     
Totaal Lasten  € 8.581 € 9.360 € 16.710 

     
Resultaat voor reservering  € 6.647 -/- € 3.860 € 7.927 
     
Reservering vervanging accu’s         -/-     20  -/- 3.280 
Reservering groot onderhoud         -/-   250  -/- 2.800 

Reservering 3 jaar verzekering            -/-     25         -/-    365 
Reservering vrijwilligersavond                     0  -/-    400 

Reservering voor nieuwe duofietsen            -/-12.000     
Reservering lustrum            -/-  2.400     
Mutaties vooruit ontvangen ritten            -/-     495   
     
Batig/Nadelig Saldo  -/- €   8.543        €   ------ €    1.082       

     

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021 
• Een aantal uitgaven zijn gedekt door sponsoring of door derden in natura. 

De eigen bijdrage van gasten in 2021 is onveranderd gebleven nl. € 30,00 voor een 
tienrittenkaart. Er wordt gewerkt met incasso’s voor tien en twintig ritten. 

• De verzekering betreft een driejarige “Casco Optimaal” verzekering voor de duofietsen.  

• De reparatiekosten over 2021 vallen hoger uit dan begroot door extra kosten aan de oudere 
L1-, H2- en de reservefiets. 
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Balans per 31 december 2021 

Balans                                                         31-12-2021                31-12-2020 

Activa (bezittingen)  

                
Totaal        Totaal 

Liquide middelen bank  € 34.735              € 28.088 
 
Passiva (schulden en 

eigen vermogen)     

Eigen vermogen  1.600         10.143 

Reservering voor nieuwe 
duo fietsen            

                                
12.000   

Reservering onderhoud    7.000         6.750 

Reservering accu's    8.000           7.980 

Reservering verzekering 3 jr.     700  675     

Reservering vrijwilligersavond     800           800           
Vooruit ontvangen van gasten: nog te 

besteden ritten.  2.235             1.740 

Reservering lustrum             2.400   

Totaal  € 34.735          € 28.088 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2021 
• Er heeft een herschikking van de balans posten plaatsgevonden om een beter beeld van de 

lange termijn verplichtingen van FMHL zichtbaar te maken. 
• De restwaarde van de huidige 7 duofietsen is niet in de balans opgenomen. 
• De aanschaf van een reclamebanner en de laptop t.b.v. financiële administratie zijn reeds 

direct ten laste gekomen van het resultaat over 2020. 
• Reserveringen voor groot onderhoud en vervanging van accu’s (levensduur ca. 4 à 5 jaar) 

zijn verder aangevuld. 
• De vooruit ontvangen gelden van gasten (incasso) voor nog niet gereden ritten in 

SamenFietsen staan op de balans als schuld.  
 

Goedkeuring en verantwoording 

- In 2022 is er een Kascommissie ingesteld die de Financiële Jaarrekening over 2021 van 
Fietsmaatjes Hillegom Lisse controleert. De Kascommissie heeft de jaarrekening 29 juni 2022 

goedgekeurd. 

- De penningmeester Dhr. G ter Harmsel is per 1 februari 2022 afgetreden, hiervoor is de Dhr. 
P. Lommers in de plaats gekomen 

- De voorzitter Dhr. F. Teeuwen is per 1 mei 2022 afgetreden, hiervoor is de Dhr.J. den Blanken 
als interim voorzitter in de plaats gekomen. 

- Het bestuur, bestaande uit de heren den Blanken en Lommerse en mevrouw Portegies heeft 
het jaarverslag van Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse over 2021 vastgesteld en 

goedgekeurd in de vergadering van 12 juli 2022 en daarmee ondertekenen deze 
bestuursleden dit verslag. 

 

…………………………………………              ……………………………………….              ……………………………………..  

Dhr. J. den Blanken         Dhr. P. Lommerse           Mw. C.W.P. Portegies 

Interim voorzitter/secretaris           Penningmeester                          Bestuurslid 


